DECRET
Vista la instància presentada per l’entitat Diables d’Argentona, RGE 86 del 5 de gener de
2017, en relació a la instal·lació d’una barra de bar, a l’espai de Cal Guardià, els propers
dies 14 i 15 de gener de 2017, amb motiu dels actes de Festa Major de Sant Julià 2017
que es realitzaran a l’espai de Cal Guardià, vistos els informes corresponents, i de
conformitat amb el que preveu l’art. 57.2 del Decret 336/88 de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, vinc a decretar el següent:
Primer.- Autoritzar, a l’entitat Diables d’Argentona la instal·lació d’una barra de bar a
l’espai de Cal Guardià els dies 14 i 15 de gener de 2017, amb subjecció a les següents
condicions:
§
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Segon.- L’autorització es concedeix sense perjudici de tercers i podrà revocar-se per raó
d’interès públic.
Tercer.- Que es notifiqui en deguda forma els precedents acords als interessats.
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§
§

L’horari d’obertura i tancament del bar, quedarà condicionat a les activitats que es
realitzin a l’espai de Cal Guardià els dies 14 i 15 de gener de 2016.
Al costat de la barra de bar s'ha d'instal·lar una paperera, i al darrera un extintor.
Disposar de personal al servei de bar amb el carnet de manipuladors d'aliments, si la
feina ho requereix.
L'espai ocupat i les seves immediacions es mantindran en perfecte estat de neteja.
Les begudes es serviran en gots de plàstic.
Resta prohibida la venda de begudes alcohòliques a menors d’edat, i per tal fil és
obligatori posar un cartell visible on s’indiqui l’esmentada prohibició, i extremar les
normes de seguretat, inclòs amb identificació per DNI, per tal de complir aquesta
determinació.
Els beneficis obtinguts del muntatge del bar, hauran de destinar-se íntegrament al
finançament total o parcial de l’esmentada activitat o per a properes activitats que es
realitzin des de l’entitat. L’Ajuntament es reserva el dret de fiscalitzar el destí dels
beneficis obtinguts si és el cas.

CDASignatura
1_SENM 1 de 1
EUDALD CALVO I 13/01/2017
CATALA

Alcalde

